Suomen Iktyoosiyhdistys ry

TIEDOTE 5/2020
20.8.2020

Kesä ei vielä malta tehdä tilaa syksylle, mutta
olemme siitä huolimatta Ikytoosiyhdistyksen
hallituksessa kääntäneet katseen syksyä kohti!
Koronapandemia vei meiltä kevään ja kesän
tapahtumat, mutta toivotaan syksystä parempaa
aikaa, ja että pääsemme taas tapaamaan
toisiamme.
Syksyä ja sen kauneutta odottaen,
Sanna Fransman, sihteeri
Vuositapaaminen ja vuosikokous
Ähtärissä 3–4.10.2020
Koska kokoontumisiin liittyviä rajoituksia ei ole
uudelleen tiukennettu, pääsemme pitämään
vuositapaamisemme Ähtärissä. Pyydämme jo
kevään tapaamiseen ilmoittautuneita
vahvistamaan osallistumisensa syksyn
tapaamiseen. Keväällä ilmoittautuneiden lisäksi
mukaan mahtuu vielä lisää osallistujia, joten
sitovat ilmoittautumiset toivomme jättämään
31.8.2020 mennessä, joko sähköpostilla
iktyoosiyhdistys@gmail.com tai puhelimitse
044 204 0964 / Marjukka Tyrväinen.
Vuosikokous siirretään myös pidettäväksi
4.10.2020 Ähtärissä. Hallitus on tehnyt normaalin
toimintakertomuksen vuodelta 2019 sekä
tilinpäätöksen, joka näytti 50,65 € ylijäämää.
Hallitus on sitoutunut jatkamaan syksylle, jolloin
tehdään erovuoroisten viralliset valinnat
loppuvuodelle 2020 sekä vuodelle 2021.
Pyrimme noudattamaan viranomaisten antamia
ohjeistuksia etäisyyksistä ja lähikontakteista
ihmisten välillä koko viikonlopputapaamisen ajan.
Vaihtoehtoinen vuosikokous
Mikäli uusia rajoituksia otetaan käyttöön liittyen
ihmisten kokoontumisiin, saatamme jälleen joutua
perumaan Ähtärin tapaamisen viime hetkillä.
Tällöin meidän on mietittävä vaihtoehtoa
vuosikokouksen järjestämiselle. Tällä hetkellä
varasuunnitelmana on järjestää vuosikokous
täysin etänä Microsoft Teams -kokouksena.
Ajankohdaksi olemme suunnitelleet tällöin
keskiviikkoa 30.9. klo 18:30 (itse kokous alkaa
noin klo 18:45). Vuosikokouksessa käsitellään
normaalit esityslistan mukaiset asiat. Kokous ei
vaadi etukäteen ilmoittautumista. Jos tähän
joudumme, tiedotamme kokouksesta internetsivuillamme sekä sähköpostitse.

www.iktyoosi.fi

Luontoliikkujat -retkipäivä
lauantaina 29.8. klo 12–16
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto järjestää
Luontoliikkujat -retkipäivän kolmella eri
paikkakunnalla, joista voi valita itseään lähimmän
kohteen. Retkikohteet ovat Salmen ulkoilualue
Vihdissä, Seitsemisen kansallispuisto Ikaalisissa
ja Oulangan kansallispuisto Kuusamossa.
Tapahtumat sopivat monenlaisille liikkujille.
Retket toteutetaan turvallisuus ja mukavuus
huomioiden ja matkaa tehdään pienissä ryhmissä.
Jokainen osallistuja voi valita haluaako edetä
reippaasti, kuntoa ylläpitäen, vaiko hitaammin,
ulkoilmasta nautiskellen. Ohjelmaan kuuluu
evästauko, joten omien syötävien ja juotavien
lisäksi mukaan tulee ottaa lämmintä vaatetta.
Varusteet kannattaa varata sään mukaisesti ja
huolehtia mukaan myös mahdollinen tarvittava
lääkitys. Osallistuthan retkelle vain täysin
terveenä. Tapahtumaan ei ole
ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja ja mahdolliset
muutokset löytyvät osoitteesta
www.allergia.fi/luontoliikkujat.
Iktyoosilapsirahaston avustus 2020
Saimme Iktyoosilapsirahastoon yhden päivitetyn
hakemuksen toukokuun loppuun mennessä.
Iktyoosilapsitoimikunta päätti myöntää avustuksen
hakemuksessa anottuun tarkoitukseen,
jalkapalloharrastukseen.
Miten koronakesä on sujunut iktyoosin
kanssa?
Jos sinulla on ollut ongelmia koulun alun, lääkäriin
pääsyn tai muun iktyoosiin liittyvän toiminnan
kanssa koronan takia, olemme mielellämme
tukena. Helpoiten tavoitatte meidät sähköpostitse
(kts. alla). Käytettävissäsi on myös Allergia-, ihoja astmaneuvonta: ma 14–18, to 8–12 ja pe 8-12
puh. 09 4733 5520. Allergia-, Iho- ja Astmaliitto
tarjoaa myös muuta neuvontaa allergia.fi internet-sivuilta kohdasta Järjestöt –
Neuvontanumerot.

Hyvää alkavaa syksyä!
t. Hallitus: Silja Lindqvist, Marjukka Tyrväinen,
Kirsi Polttila, Marika Ojanen ja Sanna Fransman /
iktyoosiyhdistys@gmail.com, /www.iktyoosi.fi /
Marjukka Tyrväinen puh. 044 204 0964

